
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 907,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 757,120 บาท

งบบุคลากร รวม 647,120 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 647,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 383,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําป  ตั้งไว  1  อัตรา  ตําแหนง ผอ.กองสง
เสริมการเกษตร  (ผอ.ตน) ตั้งไว 383,600 บาท ตามแผนอัตรา
กําลัง  3 ป (พ.ศ.2563-2565) ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล  ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่  มท  0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร  งานสงเสริม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการ
เกษตร (ผูอํานวยการระดับตน) ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับเงินประจํา ตําแหนง ตั้งไว  12  เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เปน
เงิน  42,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 221,520 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองสงเสริม
การเกษตร  ตั้งไว   1  อัตรา  พนักงานจางภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยนักวิชาการเกษตร ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร ตามแผน
อัตรากําลัง  3 ป (พ.ศ.2563-2565) และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558  วัน
ที่  29  กันยายน  พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ไดแกผูทรงคุณวุฒิ, ผูตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผูขอรับการประเมิน, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คณะ
กรรมการตรวจการจาง , คณะกรรมการสอบสวน,และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน  พนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งาน
สงเสริมการเกษตร  
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายการเดินทางไปราชการ (กองสงเสริมการเกษตร) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจาง  รวมทั้ง
ผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหปฏิบัติ
หนาที่  เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล  โดยจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน  ฝึก
อบรม  สัมมนา  ประชุมตาง ๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 (ตั้งจายไมเกินรอยละ 3 ของรายไดรวมเงินรายไดของปงบ
ประมาณ  2558  หนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446
 ลว. 19 ต.ค. 2548)  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน  และรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน  ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.1 วัสดุคงทน  ตั้งไว    10,000   บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานมไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ที่ถูพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
1.2 วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว   20,000 บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานมไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับ
หมึก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร * ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248
 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ หนา1 *
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

1.วัสดุคงทน  ตั้งไว    10,000   บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  เคียว  สปริงเกอร  จอบ
หมุน  จานพรวน  คราดซี่พรวนดิน  เครื่องดักแมล ตะแกรงรอน
เบนโธส  กระชัง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
2. วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว   20,000 บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ปุย  ยาหองกันและกําจัด
แมลง  อาหารสัตว  พืชและสัตว  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช  เชน  ใบมีด  เชือก  ผาใบ  ผาพลาสติก  หนากาก
ป้องกันแก๊ส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา 6 *
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน อุปกรณบันทึกขอมูล   เทป
บันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ  สายเคเบิล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร * ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555
 ลงวันที่  22  มีนาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ หนา 7 

งานอนุรักษแหล่งน้ําและปาไม้ รวม 150,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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1.โครงการปลูกจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอม “เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติฯ” (กองสงเสริมฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  การดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช  สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจา
อยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เชน กิจกรรมจิต
อาสา  กิจกรรมปลูกตนไม  หญาแฝก  ฯลฯ  โดยจายเปนคาจัด
ประชุม  ชี้แจง  คาเชาเครื่องเสียง  คาอาหาร  คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณในการจัดการ
วัชพืช  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอจําเปน  ซึ่งคาใชจายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว  โดยใหเปนไปตามหนังสือ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0624/ว7552  ลงวันที่ 13  ธันวาคม  2562-หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0211.5/ว0503  ลงวัน
ที่ 24  มกราคม  2563-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 0533  ลงวันที่ 27 มกราคม  2563-หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0804.5/ว 0924 ลงวัน
ที่ 12 กุมภาพันธ  2563
-ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559   ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตรที่  7 แนวทางการพัฒนาที่  7.1 การพัฒนาสราง
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม  หนา  153  รายการที่ 1  (สอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3)
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2.โครงการสงเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“พัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ”  (กองสงเสริมฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินเพื่อการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ การจัดกิจกรรมและกิจกรรมทองถิ่นพอเพียง โดยการ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจายเปนคาจัดประชุม  ชี้แจง  คาเชา
เครื่องเสียง  คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุอุปกรณในการจัดการวัชพืช  ตลอดจนคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอจําเปน  ซึ่งคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกัน
ไดทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว  โดยใหเปนไป
ตามระเบียบใหปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชสอยในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผน
งานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาสราง
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม  หนา  19 รายการที่ 1 (สอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3)

3.โครงการความรวมมือในการกําจัดขยะ (กองสงเสริมฯ) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนการดําเนินการการกําจัดขยะ  ขยะเปยก  สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสียเพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เชน   กิจกรรมเก็บขยะ
ชุมชน  กิจกรรม Big cleaning  day กิจกรรมรณรงคประชา
สัมพันธการเก็บขยะในหมูบาน  กิจกรรมกําจัดขยะ  ลดคัดแยก
ขยะ  เพื่อใหปริมาณขยะลดลง   กิจกรรมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน  โดยจายเปนคาจัดประชุม  ชี้แจง  คาเชาเครื่องเสียง  คา
อาหาร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดการวัชพืช  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ
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จําเปน  ซึ่งคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว  โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบใหปฏิบัติ 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560-ประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ลงวันที่  18
  ตุลาคม 2560 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0810.5/ว 627  ลงวันที่ 7 มีนาคม  2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 485  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธุ  2562-หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 698  ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธุ  2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0820.2/ว 1031  ลงวันที่ 14 มีนาคม  2562-หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  มี่  มท  0820.3/ว 1499  ลงวันที่  12 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0820.2/ว 1187  ลงวันที่ 16 เมษายน  2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา  154 รายการ
ที่ 5 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3)
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